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Witaj! Właśnie czytasz 4 numer
naszej gazetki szkolnej!

A co w najnowszym
numerze Echa
Trójki?

Drogi czytelniku!

Dziękujemy Ci za to, że byłeś razem z nami w poprzednim roku! Bądź z nami
również  i w tym, czytaj gazetkę tworzoną specjalnie dla Ciebie! Ten numer
wyjątkowo jest wydaniem styczniowo-lutowym ze względu na ferie zimowe.
Czekaliśmy na Wasze maile, w których będą życzenia walentynkowe, ale niestety nie
otrzymaliśmy ich. W tym numerze nie zabraknie niespodzianek, a jedną z nich
jest konkurs związany z grafiką.

Miłej lektury życzy Wam cała redakcja ,,Echo Trójki"!

-Wywiad, str.2
-Sekrety świata
zwierząt, str.4
-Zuzia w
bibliotece, str.5
-Coś na ząb, str.6
-Sport  miesiąca,
str.7
-Ża… Ża… Ża…
Żarty…, str.8
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12 grudnia w naszej szkole gościliśmy p. Beatę Ostrowicką na spotkaniu autorskim.
Uczniowie mogli się dowiedzieć, jak powstaje książka i co inspiruje p. Beatę do tego, by
powstawały kolejne, niezwykłe historie. Nasz redaktor naczelny, Kacper Janczy miał
przyjemność przeprowadzić z pisarką wywiad. Zobaczcie sami!

Kacper Janczy: Co miało wpływ na to, że zaczęła Pani pisać książki?
Beata Ostrowicka: Chyba to, że dużo czytałam jako dziecko.
KJ: Która z Pani książek najbardziej się Pani podoba?
BO: To jest jedno z trudniejszych pytań, bo lubię wszystkie książki, ponieważ długo nad nimi pracowałam, ale
myślę, że ta pierwsza (Niezwykłe Wakacje). Pisałam ją ,,do szufladki”, bo nie myślałam, że tę książkę będą
czytać dzieci.
KJ: Zdobyła Pani wiele nagród literackich. Która jest dla Pani najcenniejsza?
BO: Dwie pierwsze, dlatego, że przyznane były one za moje pierwsze książki. Te nagrody stanowiły dla mnie
także motywacją do zajęcia się pisarstwem  na poważnie.
KJ: Jakie książki Pani synowie najchętniej czytają?
BO: Najchętniej sięgają po powieści fantasy.
KJ: Skąd czerpie Pani inspiracje?
BO: Myślę, że z codzienności.
KJ: ,,Doba ma za dużo godzin na rozmyślanie, a za mało na to, bym mogła zorganizować nam jako tako życie”.
Tak brzmi cytat z książki ,,Świat do góry nogami” Pani autorstwa. Co Pani miała na myśli pisząc go?
BO: To powiedziała Ola, która ma 16 lat, traci mamę i bardzo szybko musi zająć się światem dorosłym, będąc
jednocześnie dzieckiem. do tego dochodzą obowiązki szkolne co sprawia, że dziewczyna nie potrafi tego
wszystkiego poukładać. 
KJ: Jakie rady skierowałaby Pani do naszych uczniów?
BO: Uczniowie powinni dużo czytać, nie zrażać się. Jeżeli ktoś z kolei miałby ochotę na pisanie, to nie
rozpisywać się na tysiąc stron, tylko mało pisać, żeby nie stracić weny. Bardzo ważny jest pomysł, on musi być
pierwszy.
KJ: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
BO: Oczywiście, że język polski.
KJ: Jak długo Pani pisze jedną książkę?
BO: Proces ten trwa około roku, ponieważ nie umiem strasznie szybko pisać, a poza tym pisanie książek to
żmudna praca. Rekordzistka została napisana w ciągu 20 minut.
KJ: Podobno pisze Pani dla ,,Świerszczyka”. Czy to prawda?
BO: Czasami ,,Świerszczyk” prosił mnie o napisanie jakiegoś opowiadania dla nich. Ostatnie dotyczyło wakacji.
KJ: Ile Pani życia osobistego zawiera się w Pani książkach?
BO: Myślę, że dużo. Wiele wątków dotyczy mojego dzieciństwa.
KJ: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu dla gazetki szkolnej ,,Echo Trójki”.
BO: Ja również.
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Specjalnie dla Was zrobiliśmy mały konkurs!
Zasady:
-Zrób zdjęcie nawiązujące do tematu ,,Zimowe Szaleństwa".
-Zdjęcie powinno przedstawiać to, co robiliście ciekawego lub szalonego w czasie ferii, lub, gdy był śnieg.
-Zdjęcie prześlijcie na maila: konkurs@echotrojki.int.pl
-Fotka powinna zostać wykonana przez ucznia naszej szkoły.
-Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oddaniem praw autorskich organizatorowi konkursu.
-Organizatorem konkursu jest ,,Echo Trójki".
-Wymagamy dołączenia skanu lub zdjęcia zgody od osób występujących na zdjęciach.
-W treści maila napiszcie swoje imię, nazwisko oraz klasę.
-W tytule wiadomości napiszcie ,,Konkurs - Zimowe Szaleństwa".
-Termin nadsyłania fotek upływa 5.03.2017r. o godzinie 23:59:59.
-Do wygrania gadżety od naszej redakcji.

Liczymy na Waszą kreatywność!
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PIES, KTÓRY LICZY 
Półtoraroczny border collie Spinner z Konstantynowa Łódzkiego to naprawdę
niesamowity pies. Nietypowo umaszczony, bardzo inteligentny i pracowity, a do
tego... umie liczyć!!! Bezbłędnie wykonuje sztuczkę polegającą na wyszczekiwaniu
wyniku obliczeń matematycznych, zadawanych mu przez jego panią Małgorzatę
Rosiak. Mechanizm triku pozostaje tajemnicą, ale faktem jest, że przesympatyczna
para rozumie się bez słów.

PSIE PRZYSŁOWIA:

·  Nie dla psa kiełbasa
·  I psa z pieca nie wywabi
/niezdara
·  Jakby mu psy obiad zjadły /
stracił humor
·  Ni pies, ni wydra / nie wiadomo co
·  Nie umie i psu drogi pokazać / nic
nie umie
·  On psu drogi nie pokaże /
nieuczynny lub nie potrzebuje łaski
·  Pies do roboty / dawniej leń
·  Nie wyrzuci on za psem mięsa,
ledwie kość / jest skąpy
·  Przeskoczywszy psa, można i
ogon jego przeskoczyć /
pokonawszy duże trudności,
można zwyciężyć i mniejsze
·  Ze psy w rząd, z kotki w taniec / z
facetami pić, z kobietami tańczyć

PSIE
POWIEDZENIA:

·  Pogoda pod
psem
·  Zejść na psy /
opuścić się
·  Jak psu z
gardła wyjęte /
wymięte
·  Psim swędem
/ łatwo, bez
trudu
·  Pies na baby /
podrywacz
·  Żyje jak pies z
kotem / kłóci się
·  Psu na budę
się nie zda /
nikomu nie
potrzebne
·  Zimno jak w
psiarni
·  Gryźć się jak
psy
·  Psia krew lub
psia kość

ŻARTY O PSACH:

   Spotykają się dwa psy. Jeden z nich pyta drugiego:
 - Jak się nazywasz, bo ja „Max z Zielonej Doliny”
 - Ja chyba… „Azor złaź z kanapy!”

  Gość przyjeżdża do hotelu. Wita go skaczący jamnik.
Gość pyta portiera:
- Pana pies gryzie?
- Nie, mój pies nie gryzie.
Gość pochyla się nad pieskiem, wyciąga rękę. 
W tym samym momencie psiak zatapia w niej swoje
ząbki.
- Przecież pan mówił, że pana pies nie gryzie!
- To nie jest mój pies...

  Weterynarz dzwoni do Kowalskiej:
- Jest tu u mnie pani mąż z psem i prosi o uśpienie.
Zgadza się pani na to?
- Oczywiście, psa może pan potem puścić wolno - zna
drogę do domu.

Pewien człowiek sprzedaje swojego jamnika. 
Nowy właściciel dopytuje się:
- A czy on lubi dzieci?
- Bardzo! Ale proszę raczej kupować mu ciastka dla
psów...
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"Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce

wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wyciągam flaszkę i
piję...
- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast
flaszka mówcie książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam owce, wyciągam
książkę i czytam. W południe przychodzi Jędrek
ze swoją książką i razem czytamy jego książkę.
Po południu idziemy do księgarni i kupujemy dwie
książki, które czytamy do wieczora. A wieczorem
idziemy do Franka i tam czytamy jego rękopisy.

    Książka, którą w tym miesiącu chciałabym wam polecić nosi tytuł ,,Tajemniczy ogród''. Jej autorką jest
Frances Hodgson Burnett.

     Główna bohaterka tej powieści to Marry Lennox. Mieszka ona w Indiach. Po śmierci jedynych bliskich osób
wyjeżdża do Anglii, gdzie trafia pod opiekę wuja Archibalda Cravena. Przyjechała tam jako kapryśna, niemiła,
brzydka osóbka. Z czasem pokochuje naturę i poznaje nowych przyjaciół, z którymi spędza wspaniałe chwile.

   
                                     Bardzo polecam  tę lekturę! 

  Zuzia.G
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Przepis #2      

Muffinka z mikrofali

Składniki na dwie porcje:

4 łyżki mąki
2 łyżki cukru
2 łyżki kakao
pół łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżki mleka
3 łyżki oleju
1 jajko
cukier puder lub syrop owocowy (do dekoracji)

Sposób przygotowania:

W misce wymieszać mąkę, cukier, kakao i proszek do pieczenia. Dodać jajko. Wlać mleko, olej i dokładnie
wymieszać. Powstałą masę przelać do dwóch kubków. Wstawić do mikrofali ustawionej na najwyższą moc na 2-
3 minuty. Chwilę odczekać. Gotowe babeczki można posypać cukrem pudrem lub polać syropem owocowym.
Babeczki można zrobić także z mniejszą ilością kakaa. Pamiętajcie jednak, że należy dodać kakao gorzkie, a nie
takie, jakie pijecie, bo dodajemy 2 łyżki cukru!!!

Smacznego !   Kacper J. Przepis #2Młodzi małżonkowie zasiadają do
pierwszego obiadu, który jest debiutem
kulinarnym żony:
- A czym kochanie nadziewałaś tego
pieczonego kurczaka?
- Jak to nadziewałam? Przecież nie był w
środku pusty...
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Nauczycielka w szkole do Jasia:
- Jasiu podaj mi wyraz w liczbie mnogiej od słowa
"dziecko".
- Bliźnięta.

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do ucznia  - ale jest
identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy? 
- Że jego też jest niezłe..?

W szkole: 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był
pierwszy rozbiór Polski? Pyta
nauczyciel.
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod
Grunwaldem? 
- Nie pamiętam 
- To co ty właściwie wiesz? Jak
chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer
naprawiam.

Pani pyta się Jasia:
- Czemu ściągałeś od Małgosi?

Jasiu na to:
- Skąd pani wie?

- Bo przy tym ostatnim pytaniu Małgosia napisała: nie
wiem, a Ty napisałeś: ja też.

Mama pyta się swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła
nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden komputerów?... 

Nauczycielka oddaje Jasiowi
zeszyt z wypracowaniem

domowym i mówi:
- Same błędy! Znów

niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem:

- Biedny tato...

Jasiu spóźnia się na lekcję.
Nauczycielka pyta go: 

- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:

- Proszę pani, myłem zęby, to już
więcej się nie powtórzy!
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Moja Walentynko,
powiem Ci coś w sekrecie:
tak jak ja Cię kocham,
nie kocha Cię nikt na świecie.

tajemniczy Walenty Walentynowicz>

>Tu Twój Walentynek.
Przypominam Ci, na wypadek
gdybyś zapomniała, że za mną szalejesz,
świata poza mną nie widzisz
i spać przeze mnie nie możesz.

Być snem nieznikającym
z Twego życia, uśmiechem,
który gości na Twych ustach,
myślą, co nie opuszcza Cię
na chwilę, ciałem,
co z Twoim w jedno
zlewa się miłością.
Kobietą Twojego życia –
na zawsze…

Twoja Walentynka z klasy 5c>

Moje serce cicho puka,
moje oko Ciebie szuka,
moje usta szepcą skromnie:
jeśli kochasz - napisz do mnie.

Twoja Walentynka z klasy 6a>

W Dniu świętego Walentego,
dla Misiaczka kochanego,
wielkie serce ślę ja skrycie,
bo ja Kocham Cię nad życie!
Twoja Walentynka z klasy 3>

Jeśli zgadniesz kto to taki
to dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, że to ja
to dostaniesz jeszcze dwa.

Twoja Walentynka z klasy 4d>

Pragnę Ci dać świat Twoich marzeń,pęk kwiatów
polnych, błękit snów.
I moje serce przyjmij w darze,
w miłości, w której brak słów.
Twój Walenty z 5a>
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W ramach programu „Dobre wychowanie – to nasze zadanie”.
 Pani Pedagog, Małgorzata Roguz przesyła"Akademię dobrych manier", w której uczniowie mogą znaleźć

wszystkie niezbędne informacje dotyczące nawyków i kulturalnego stylu życia.
AKCEPTACJA- okazanie szacunku innym, zaakceptowanie takimi jakimi są

BEKANIE– albo też czkanie jest wyłącznie kompromitującym dowodem złego zachowania.
CZUŁOŚĆ- w miejscach publicznych trzeba zachować umiar w tym względzie, bo patrzą na nas inni. 
DECYBELE– krzyki i głośna muzyka, unikajmy tego (cichego głosu słucha się uważniej i jest on cieplejszy).
DO WIDZENIA– elementarny wyraz kultury.
DRZWI– przepuszczamy wychodzących, zawsze pozwalamy wejść najpierw kobietom, dziewczętom i
starszym.
DYSKRECJA– umiejętność zachowania tajemnicy, nie powtarzamy innym powierzonych nam sekretów.
DZIEŃ DOBRY– obowiązkowo mówić i mówić, nigdy nie zaszkodzi, nic nie kosztuje.
DZIĘKUJĘ– używać przy każdej sposobności.
ELEGANCJA– to styl bycia i ubierania się, polega na „dyskretnym uroku”.
FAIR PLAY- szlachetna gra, w życiu codziennym polegająca na tym, żeby nie oszukiwać, nie wygrywać cudzym
kosztem, nie wykorzystywać swojej przewagi.
GAFA– złe zachowanie,nie zamierzone, gdy się zdarzy, nie wpadajmy w panikę i szybko przeprośmy.
GOŚCIE– wypada zapytać rodziców, czy mogą przyjść, przyzwoitość nakazuje również po zabawie
doprowadzić mieszkanie do stanu poprzedniego.
GRZECHY SZKOLNE– zwalenie na kogoś swojej winy, podlizywanie się, przezywanie kolegów, wyśmiewanie
lub przedrzeźnianie nauczyciela.
HIGIENA– obowiązuje dokładne codzienne mycie się od stóp do głów.
IMIENINY– nie zapominajmy solenizantom złożyć życzeń.
JEDZENIE– mlaskanie, siorbanie, czyli jedzenie głośne i niechlujne jest bardzo kompromitujące!
KŁANIANIE SIĘ– młodsi kłaniają się starszym, uczniowie nauczycielom i innym pracownikom szkoły itd.
LISTY– cudza korespondencja to rzecz święta, złe jest otwieranie i czytanie cudzych listów.
LOJALNOŚĆ– to bardzo rzadka, a bardzo ważna cecha charakteru. Należy być lojalnym wobec rodziny i
przyjaciół.
MOWA SZTUĆCÓW– po skończonym posiłku odkładamy sztućce na talerzu równolegle do siebie po prawej
stronie.
NIEPUNKTUALNOŚĆ– ten, kto się spóźnia, zraża do siebie ludzi, jeszcze zanim ich zobaczy.
OBGRYZANIE PAZNOKCI– unikajmy, zwłaszcza w towarzystwie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE CZYNY– gotowość do przyznania się do swoich błędów.
PLOTKA- jest w bardzo złym tonie. Świadczy o osobie, która plotkuje, że jest pusta.
PLUCIE– czynność szczeniacka i obrzydliwa.
PODAWANIE RĘKI– pierwsza podaje rękę osoba ważniejsza: starsza młodszej, dziewczyna chłopcu.
PODRYWANIE–nie ma nic zdrożnego w podrywaniu, byle było to zręczne i miłe dla obu stron.
POMOC– nie odmawiamy pomocy potrzebującemu czy przyjacielowi, obowiązuje wzajemna troskliwość.
PROSZĘ– oznacza nie tylko prośbę, używamy również, gdy przepuszczamy kogoś w drzwiach, dajemy...
PRZEPRASZAM– nie jest to tylko słówko dla tych, którzy czują się winni. Przepraszamy, gdy niechcący
sprawiliśmy kłopot.
RĘCE– muszą być czyste i zadbane. Nie rozmawiamy trzymając je w kieszeniach.
RODZICE- złe jest niegrzeczne zachowanie wobec rodziców przy ludziach lub lekceważące wyrażanie się o nich
przy kolegach.
ROZMOWA– nie wpadamy nikomu w słowo, nie mówimy jednocześnie, nie przerywamy.
SERWETKA– papierowa służy do wycierania ust i palców.
ŚMIECENIE– człowiek cywilizowany nie wyrzuca śmieci, gdzie popadnie.
TELEFON– dzwoniąc do kogoś witamy się i zawsze przedstawiamy, nie telefonujemy po godzinie 22.00.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze Echa Trójki.
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Opiekunowie : p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska 
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Amelia Ciba, Alicja Szymańska,
Zuzanna Garbacz, Julia Godek

I Ty możesz zostać reporterem ! 

Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się tym podzielić ?
Chcesz przeprowadzić wywiad? 
Chciałbyś polecić książkę lub film? 
Uważasz, że masz coś ważnego do przekazania światu? 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, dołącz
do nas !

Piszcie listy, propozycje konkursów itp.
na naszego maila: gazetka3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy właśnie tutaj!

14 lutego - Walentynki. Ta data to święto zakochanych. W
tym dniu wiele osób daje prezenty drugim połówkom i
osobom, które bardzo się lubi. Jeśli dostaliście prezent, a
chcecie, żeby społeczność szkolna się dowiedziała, co
otrzymaliście napiszcie do nas na maila -
gazetka3@vip.onet.pl, w którego treści opiszecie, co
dostaliście lub przyślecie zdjęcie. Nie zapomnijcie napisać,
jak macie na imię i z której jesteście klasy...

Czekamy na wasze maile!

17 lutego - Dzień Kota.
Chyba wszyscy lubimy te
zwierzęta. Z tej okazji
bardzo Was prosimy o
przesyłanie zdjęć Waszych
kotów, kotków, koteczków
na adres:
kacper@echotrojki.int.pl, a
my wstawimy je do działu
,,Nasze Zwierzaki". W
treści maila powinno
znaleźć się zdjęcie
Waszego kota/kotów, opis,
imię, nazwisko oraz klasa.

Czekamy na Wasze maile!!!
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	PSIE POWIEDZENIA:

	PSIE PRZYSŁOWIA:
	ŻARTY O PSACH:
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